
ATLETIEKCLUB  VLIERZELE SPORTIEF + 

PK OOST-VLAANDEREN 
 

PUTBOSSTADION OORDEGEM - LEDE 

ZATERDAG 23 JUNI 2012 
10U00 

 

 

 PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP  
BENJAMINS  / PUPILLEN / MINIEMEN 

 

 

PROGRAMMA   
 

 JONGENS / MANNEN  MEISJES / VROUWEN 
BEN. 60 - 600 - hoog - hockey - kogel - ver BEN. 60 - 600 - hoog - hockey - kogel - ver 
PUP. 60 - 1000 - 60H - hoog - ver - kogel 

hockey - discus 
PUP. 60 - 1000 - 60H - hoog - ver - kogel 

hockey - discus 
MIN. 80 - 150 - 300 - 1000 - 80H - ver - 

speer - discus - hoog - kogel - polsstok
MIN. 80 - 150 - 300 - 1000 - 60H - ver - 

speer - discus - hoog - kogel - polsstok
 

TIJDSCHEMA  
 

 

10U30 60mH pup meisjes (76 cm) 10u00 polsstok min meisjes (1.50m) 
 60mH pup jongens (76 cm)  hoog min jongens (1.10m) 
 60mH min meisjes (76 cm)  discus pup meisjes (600 gr) 
 80mH min jongens (84 cm)  kogel pup jongens (2 kg) 
11u30 150m min meisjes  ver pup meisjes 
 150m min jongens  speer min meisjes (400 gr) 
13u30 60m ben meisjes - reeksen 10u40 discus min meisjes (750 gr) 
 60m ben jongens - reeksen  speer min jongens (400 gr) 
 60m pup meisjes - reeksen 11u00 polsstok min jongens 
 60m pup jongens - reeksen  hoog min meisjes (1.05m) 
 80m min meisjes - reeksen  kogel pup meisjes (2 kg) 
 80m min jongens - reeksen 11u20 ver pup jongens 
15u15 60m ben meisjes - finale  discus min jongens (750 gr) 
 60m ben jongens- finale 12u00 discus pup jongens (600 gr) 
 60m pup meisjes- finale 13u30 hockey ben meisjes 
 60m pup jongens- finale  hoog ben jongens (0.85m) 
 80m min meisjes- finale 14u00 ver min jongens 
 80m min jongens- finale  kogel min meisjes (2 kg) 
16u15 600m ben meisjes - finale 14u15 hockey pup meisjes 
 600m ben jongens- finale 15u00 hoog pup jongens (1.05m) 
 1000m pup meisjes- finale  ver ben meisjes 
 1000m pup jongens- finale  kogel ben jongens (1 kg) 
 1000m min meisjes- finale 15u45 hockey pup jongens 
 1000m min jongens- finale 16u00 hoog ben meisjes (0.85m) 
17u15 300m min meisjes  ver min meisjes 
 300m min jongens  kogel min jongens (3 kg) 
  16u30 hockey ben jongens 
  17u00 hoog pup meisjes (0.95m) 
   ver ben jongens 
   kogel ben meisjes (1 kg) 
    
    

150, 300m en 1000m mogen niet gecombineerd worden 
MAX TWEE PROEVEN PER DEELNEMER 


